
Tisztelt MDLSZ vezetőség! 

… 

2008- ban léptem be az MDLSZ tagjai közé. Előtte az MSSZ kötelékében  5 évig az Ikarus SE elnöke voltam. 

Láttam „feketét-fehéret” és átéltem az akkori MSSZ vezetőség belső romlását, erkölcstelen, korrupt, Istent játszó 

viselkedését. 

 

Az MDLSZ-ben családias környezetben, szinte megfiatalodva vettem részt a versenyeken és később a közös 

munkában. Tenni szerettem volna valami hasznosnak vélt dolgot az általam szeretett sportág elismertségének, 

fejlesztésének előmozdításában. 

 

Egy évig voltam az F.B. elnöke. 

 

Nem tartom magam tévedhetetlennek a saját munkámban, családomban, kapcsolataimban. 

De szerencsés vagyok, mert többnyire szót tudok érteni az ellenérdekelt felekkel is. 

 

Sajnos az F.B. elnökségem alatt előjöttek a régi MSSZ „árnyai” és rájöttem, hogy csöbörből vödörbe kerültem. 

 

Talán az „előéletem” jogán „bekiabálhatok” a partvonal mellől, jobbító szándékkal. 

 

Nem akarok filozófiai magasságokba emelkedni, de megkérdezném a jelenlegi vezetőségi tagokat, hogy tudják-e mit 

jelentenek azok a szavak, hogy szolgálni egy közösséget? Dolgozni becsülettel azért a bizalomért, amit a választóik 

adtak nekik arra az időre, míg a mandátumuk tart? 

  

Szerencsére vannak a vezetőségben ilyen emberek. De a „máshogy gondolkodók” kukac módjára terjesztik a  

fertőzést és megrohasztják a legszebb almát is. 

 

Sajnos egy-két vezetőségi tag saját önös érdekeit az általa képviselt tagság érdeke fölé helyezte. Nem törődve azzal, 

hogy azokat a vezetőségi tagokat is besározzák, akik a közös célért dolgoznak.  

 

Már nem kell magyarázni a bizonyítványt!  Nem hiteles a vezetőség nevében semmitmondó politikai felhangú 

nyilatkozatot közzétenni a szövetség honlapján. Mintha szappan nélkül próbálnának mosakodni.  

 

Elveszítettétek a tagság bizalmát! Sok sportlövő most döbbent rá, hogy milyen etikátlan módon próbáltok „hatalmon” 

maradni. 

 

Becsületesebb és férfiasabb lenne, ha lemondanátok.  

Bár a „Becsület” szót és tartalmat saját magatok romboltátok porig. 

 

A legszomorúbb és gyomorforgató, hogy magas végzettségű, de alacsony erkölcsi tartású vezetőnk, akire a jövő 

ifjúságának nevelését bíztuk, „értéktelen” előnyök elérése érdekében rossz példát mutatott a tanítványainak. 

 

Igen, kedves fiatalok így kell majd érvényesülni a nagybetűs életben…  

 

Egy régebbi beszélgetés alkalmával egy vezetőségi tagnak azt mondtam, hogy úgy viselkedtek, mint a 

politikusok…ezt a jelzőt nem vette jó néven. 

 

Most mit mondjak?  

A saját bőrömön tapasztaltam, hogy a vezetőséghez intézett kérdéseimre „politikusi” választ kaptam…”azért mert…” 

„Csak és kész” „semmi közöd hozzá” „ez nem a te szinted” „így döntöttünk” és többször kaptam a kérdésekre a 

„leszarom” szavakat. 

 

Mégis mit képzeltek magatokról? Honnan veszitek a bátorságot, hogy a választóitokkal ilyen lekezelő, nagyképű 

módon viselkedjetek? 

 

Más… 

  

A Felügyelő bizottság, akinek a törvényi előírások betartása felett kell őrködnie, valótlanságot állított. El nem végzett 

munkát próbált legalizálni. Kedves András, csalódtam benned! 

 

A történtek ellenére hiszem, hogy a vezetőség levonja a tanulságokat és nem vállalja azt a kellemetlen bélyeget, hogy 

a hátralévő időben bizalmatlanság fogja kísérni munkájukat. 

 

Nagy Károly 
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